Příloha č. 2 Směrnice „Zásady a postupy při zadávání zakázek malého rozsahu městem Vodňany –
Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek u zakázek I. a II. kategorie

Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

1. Veřejná zakázka
Název zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Lhůta pro podávání nabídek:
Předpokládaná cena zakázky (bez DPH)

„Software ArcGIS Desktop a jeho nadstavba
Spirit ÚAP včetně maint/rok“
15. 6. 2012
16. 7. 2012 nejpozději do 8.00 h

2. Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele: (viz pravomoci dle směrnice)

Město Vodňany
nám. Svobody 18
00251984
Ing. Viktor Blaščák

Místo konání hodnotící komise:

kancelář č. 4 městského úřadu

Datum konání hodnotící komise:

18. 7. 2012

Zahájení zasedání:

9:45

Ukončení zasedání:

10:00

3. Průběh jednání
Komise se sešla ve složení pan Karel Burda, pan Jaromír Štosek (najmenovaný náhradník za
paní Bc. Michaelu Pavlisovou), paní Bc. Věra Černá a pan Bc. Aleš Dvořák. Tuto hodnotící
komisi najmenovalo vedení města Vodňany na svém jednání dne 12. 6. 2012. Komise se
seznámila s podmínkami výzvy a hodnocením (jediné hodnotící kritérium – výše nabídkové
ceny). Byla otevřena první a jediná nabídka, která obsahovala veškeré požadované přílohy.
Následně bylo provedeno hodnocení nabídky a jednání hodnotící komise bylo ukončeno.

Strana 1 (celkem 3)

Příloha č. 2 Směrnice „Zásady a postupy při zadávání zakázek malého rozsahu městem Vodňany –
Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek u zakázek I. a II. kategorie

4. Seznam oslovených dodavatelů
Písemně nebo alespoň e-mailem osloveni tito dodavatelé.

Název/obchodní firma
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
GEOREAL, spol. s r.o.
GEODETICKÉ CENTRUM,
s.r.o.
VARS BRNO, a.s.

Sídlo

IČ

Hybernská 24, 110 00 Praha 1
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice

14889749
40527514
25931059

Kroftova 80c, 616 00 Brno

63481901

5. Uveřejnění výzvy
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na webových stránkách města www.vodnany.eu
v termínu od 15. 6. 2012 do 16. 7. 2012.

6. Seznam předložených nabídek
Nabídku doručili tito uchazeči:
Číslo
nabídky

Název/obchodní firma

1.

GEOREAL, spol. s r.o.

IČ

Sídlo uchazeče

40527514 Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Datum
podání
nabídky
12. 7. 2012

7. Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení:
Jméno a příjmení člena HK
Karel Burda
Bc. Věra Černá
Jaromír Štosek
Bc. Aleš Dvořák

Pracovní zařazení člena HK
1. místostarosta města
vedoucí odboru výstavby a ÚP
pracovník odboru výstavby a ÚP
pracovník odboru výstavby a ÚP

8. Posouzení úplnosti nabídky
Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo
v provedení kontroly údajů a doklady, které byly povinnou součástí nabídky. Těmito údaji a
doklady se rozumí:


krycí list



návrh smlouvy



ostatní dle výzvy
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9. Seznam vyloučených nabídek
Na základě posouzení úplnosti nabídek hodnotící komisí níže uvedené nabídky nesplňují
požadavky stanovené zadavatelem. Nabídky byly vyloučeny z účasti ve výběrovém řízení.
Číslo
nabídky

Název/obchodní firma

1.

žádná firma

IČ

Sídlo uchazeče

Datum
podání
nabídky

10. Hodnocení nabídek
Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel.
Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:


nabídková cena s váhou 100 %

Pro hodnocení byla použita pomocná tabulka, které je přílohou tohoto zápisu.

11. Výsledek vyhodnocení
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídky č. 1
Číslo

Nabídková cena
Název/obchodní firma

nabídky
1.

Pořadí

(bez DPH)
78.480,-- Kč

GEOREAL, spol. s r.o.

1.

(65.400,-- Kč)

12. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise
Jméno a příjmení člena komise
Karel Burda
Bc. Věra Černá
Jaromír Štosek
Bc. Aleš Dvořák

Zapsal/a: Aleš Dvořák
Ve Vodňanech, dne 20. 7. 2012
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